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F

örra månaden avslutades förutom av fint väder och
av en skön midsommarhelg, av budgetdebatten i
kommunfullmäktige. Den årligt återkommande
debatten brukar ha en känsla av sommaravslutning över
sig och så var det även i år. Det känns högtidligt att få
vara en del av den demokratiska processen i vårt land.
Speciellt som det är så många människor världen över
som kämpar för just de rättigheter vi ofta tar för givet.
Debatten präglades av ett bra debattklimat. Vissa inlägg
var mer förberedda än andra, men generellt sett menar
vi att det var en bra och saklig debatt. Det kan däremot
finnas anledning för oss att fundera över vilka frågor vi
vill diskutera och vilka vi inte vill diskutera i lika stor
utsträckning. Alla partier i kommunfullmäktige bör
förmås att visa på vilket sätt de tar ansvar för helheten i
den verksamhet som kommunen bedriver och för den
anda och kultur som vi vill ska prägla vår kommun.

F

emklöverns förslag till planeringsdirektiv röstades
(inte helt överraskande) fram med siffrorna 40 mot
31. Nyckelorden för vår budget är arbete,
utbildning och hållbar utveckling. Budgeten innehåller
förutom mer fokus på de människor som våra
verksamheter är till för, stora satsningar på, barn i
förskolan.
Satsningen
möjliggör
14
nya
förskoleavdelningar. Vi satsar också på resursförstärkning inom matte, svenska och NO. Dessutom är
det en budget med fokus på miljön. Vi satsar på att
förstärka och bygga ut vårt cykelvägnät och på att
genom rådgivning främja att fler väljer att ta sig till och
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från, arbete eller skola, till fots med cykel eller med
kollektivtrafik. Vi vill också att Halmstad ska vara ett
naturligt centrum för regionens näringsliv. Grunden för
det är en bra kärnverksamhet i from av förskolor,
skolor, god vård och omsorg, men företagare måste
uppleva att Halmstad är en kommun med ett gott
företagsklimat. Det innebär bland annat att de får god
service och information av kommunen samt att det är
enkelt att få kontakt med kommunen. Det är attityd
frågor inte resursfrågor. I spåren av den ekonomiska
krisen steg ungdomsarbetslösheten och fö att få bukt
med den behöver vi sätta in extra resurser. Vi förlänger
därför exempelvis projektet Ökade livschanser för unga
och fortsätter stödja projektet ung företagsamhet. Hela
planeringsdirektivet med budget för 2012-2014 finns att
läsa på kommunens webbplats. Där finns även en
kortare version av planeringsdirektivet att ladda ner
samt en film där Carl Fredrik Graf berättar om
Femklöverns planeringsdirektiv med budget.

I

nnan höstens arbete tar vid väntar en härlig ledighet,
men några av de ärenden vi kommer att bereda och
besluta om under hösten är: nya ägardirektiv för de
kommunala bolagen, handlingsplanen för hållbara
transporter, den fördjupade översiktsplanen för
kommunen, samt ett flertal viktiga samhällsbyggnads
projekt.
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revlig sommar!
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